Oferta świadczenia usług reklamowych
w Kinie "Planeta" w Brzesku.
Reklama w kinie charakteryzuje się najwyższym stopniem zapamiętania wśród
wszystkich mediów - 5 razy większym niż reklama w telewizji. To oznacza, że 75%
osób zapamiętuje reklamę kinową po jednorazowym kontakcie!!!
Kino "Planeta" oferuje Państwu promocję firmy na kilku polach eksploatacji reklamy
wizualnej w formie projekcji spotów reklamowych przed seansami oraz
rozmieszczenie innego rodzaju reklamy w holu i w kasie kina. Informujemy, że
istnieje także możliwość umieszczenia reklamy na stronie internetowej
www.planetabrzesko.pl w formie ruchomego baneru lub na panelu bocznym.
I .Projekcje reklamy w kinie
1. Średnia dzienna liczba projekcji w godzinach 13:00-20:30 - 4
2. Ceny uwzględniają film reklamowy o czasie trwania do 15 sekund.
3. Za każde kolejne rozpoczęte sekundy filmu lub planszy cena wzrasta o 50% i tak:
do 15 sekund – 450 zł. netto/1 miesiąc
do 30 sekund – 675 zł. netto,/1 miesiąc
do 45 sekund – 900 zł. netto,/1 miesiąc
do 60 sekund - 1125 zł.,netto/1 miesiąc
do 2 min – 1500 zł. netto/1 miesiąc

czas
projekcji
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące

CENA FILMU REKLAMOWEGO
O DŁUGOŚCI 15 SEKUND
450,00 zł. netto
850,00 zł. netto
1200,00 zł. netto

II. Cennik dotyczący reklam zewnętrznych eksponowanych w obiekcie CRK
PLANETA.
Wystawienie reklamy zewnętrznej w postaci rollbanera lub innego stojaka
informacyjnego:
1 miesiąc - 250 zł. netto
Rozłożenie ulotek informacyjnych na stolikach w holu kina Planeta oraz przy kasie
kina lub rozwieszenie plakatów:
1 miesiąc - 250 zł. netto

Filmy reklamowe odtwarzamy w formacie DCP. Jeżeli nie posiadają Państwo
możliwości skonwertowania pliku na wymagany, istnieje możliwość przeróbki w
naszym kinie. Jednorazowa opłata za konwersję wynosi 250 zł netto.
W przypadku naszej przeróbki, prosimy o dostarczenie pliku w formacie: mp4,
avi, mov lub wmv .

III. Nasza firma ma możliwość wyprodukowania dla Państwa spotu
reklamowego w atrakcyjnej cenie!!!
Jeżeli są Państwo zainteresowani reklamą w naszych obiektach, prosimy o kontakt pod
numerami tel.: 14 68-58-804 do 807 lub 604 058 340.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.
Mateusz Godzik

